EUROREGION SILESIA
Tytuł projektu

„CZESKO-POLSKIE TRADYCJE NIE ZNAJĄ
GRANIC – TANECZNYM KROKIEM DO EUROPY”

Wnioskodawca

Gmina Głubczyce

Partner

Mateřská škola Žižkova,Krnov

Dotacja z EFRR

5 362,65 EUR

Termin realizacji

01.10.2009 - 31.08.2010

P

(przedszkole nr 3 w Głubczycach)

rojekt „Polsko-czeskie tradycje nie znają
granic – Tanecznym krokiem do Europy”
był przedsięwzięciem wynikającym
z dotychczasowej współpracy i wspólnych
zainteresowań obu partnerów. Po 3 letniej wzajemnej
współpracy podjęto decyzję o skoncentrowaniu uwagi
na tradycjach obu krajów, tradycjach miast i tradycjach
obu placówek.
Projekt obejmował 2 zajęcia edukacyjne –
„Tradycje gwiazdkowe” oraz „Koszyczek
Wielkanocny”, a także 2 imprezy kulturalnoedukacyjne – „Dziecięcy Festiwal Ludowy” oraz
„Witanie wiosny nad rzeką Opawą”. Działania te
przebiegały w atrakcyjnej formie warsztatów
plastycznych, wokalnych oraz tanecznych, przez co
dzieci w sposób aktywny mogły poznawać wzajemne
tradycje i zwyczaje.
Wspólne realizowanie działań projektowych
miało na celu rozbudzenie zainteresowania kulturą
i tradycjami obu krajów oraz pozwoliło kształtować
przyjazne sąsiedzkie relacje. Dzieci zdobywały
umiejętności taneczne i wiedzę na temat
charakterystycznych tradycji ludowych obu krajów oraz
nawiązywały znajomości, odwiedzały i poznawały
miasto, przedszkole swoich rówieśników poznając
w ten sposób ich zwyczaje.
Projekt w znaczący sposób wpłynął na
współpracę pomiędzy polskimi i czeskimi
nauczycielkami przedszkoli poprzez wzajemną
wymianę doświadczeń pedagogicznych. Wspólne

spotkania dzieci i ich rodziców, wzajemne odwiedziny
pozwoliły na poznawanie okolic oraz obserwowanie
i udział w życiu kulturalnym partnerskich regionów.
Ponadto, zaproszenie dzieci z innych placówek
przedszkolnych z terenu gminy do udziału
w „Dziecięcym festiwalu ludowym” uświadomił zakres
i możliwości jakie można czerpać w ramach współpracy
transgranicznej.
Celem projektu było:
- poznawanie i podtrzymywanie zwyczajów, tradycji
poprzez zdobywanie wiedzy, rozwijanie inwencji
twórczej min. we wspólnych spotkaniach
warsztatowych (dzieci zdobywały umiejętności pracy
zespołowej, oraz prezentowania swoich umiejętności
szerszej publiczności),
wymiana doświadczeń rad pedagogicznych
przedszkola nr 3 w Głubczycach z przedszkolem
w Krnovie,
- zachęcenie do poznania i uczestnictwa w życiu
kulturalnym miejscowości przygranicznych.
Bezpośrednia grupa docelowa projektu to:
- dzieci przedszkolne z Czech i Polski,
- nauczycielki przedszkola nr 3 w Głubczycach
i przedszkola w Krnovie,
Pośrednia grupa docelowa projektu:
- rodzice dzieci oraz mieszkańcy regionu głubczyckokrnowskiego,
- widownia festiwalu i odbiorcy TV Głubczyce,
- osoby zaangażowane w realizację projektu.

